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 KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori  

29. detsembri 2015. a käskkirjaga nr 75 

(jõustub 01.01.2016) 

 

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori  

7. detsembri 2017. a käskkirjaga nr 16 

(jõustunud 07.12.2017) 

 

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori  

15. juuni 2018. a käskkirjaga nr 17 

(jõustunud 15.06.2018) 

 

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori  

22. juuli 2020. a käskkirjaga nr 15 

(jõustunud 22.07.2020) 

 

 

Teaduskooli põhikiri 

 

Võttes aluseks Tartu Ülikooli senati 21. juuli 2014. a määrusega nr 11 vastu võetud jaTartu 

Ülikooli nõukogu 29. juuli 2014. a otsusega nr 18 kinnitatud Tartu Ülikooli põhikirja 

paragrahvi 15 lõike 2 punkti 8 ja paragrahvi 26 ning juhindudes põhikirja paragrahvi 33 

lõikest 5, kinnitan teaduskooli põhikirja. 

I. Üldsätted 

1. Teaduskool (edaspidi: teaduskool) on Tartu Ülikooli (edaspidi: ülikooli) asutus, mis 

tegutseb Tartu Ülikooli seaduse, ülikooli põhikirja, käesoleva põhikirja ja teiste õigusaktide 

alusel. 

2. Teaduskooli põhiülesanne on üldhariduskoolide õpilastele, sh andekatele lastele, suunatud 

teadus- ja tehnoloogiapõhise huvihariduse pakkumine ja arendamine ning teaduse, 

tehnoloogia ja teadlase elukutse populariseerimine õpilaste hulgas. 

3. Oma põhiülesande täitmiseks teaduskool:  

3.1. arendab õpilaste teadus- ja tehnoloogiahuvi, edendab sellekohast teadmust ning juhib 

ja korraldab selleks mõeldud tegevust üle Eesti; [jõustunud 22.07.2020] 

3.2. juhib üle-eestiliste õpilasolümpiaadide ja -võistluste korraldamist; 

3.3. valmistab Eesti võistkondi ette rahvusvahelisteks olümpiaadideks ja 

teadusvõistlusteks; 

3.4. koostab teaduspõhise huvihariduse õppematerjale, toetab üldharidus- ja huvikoolide 

õpetajaid andekatele lastele sobivate õppematerjalide leidmisel ning pakub vastavat 

täiendusõpet; [jõustunud 22.07.2020] 

3.5. koordineerib õpilaste uurimistööde juhendamist ülikooli liikmete poolt; [jõustunud 

22.07.2020] 

3.6. juhib ja koordineerib õpilastele ja õpetajatele suunatud teadust ja tehnoloogiat 

populariseerivaid tegevusi ülikoolis; 

3.7. koordineerib ülikoolis teaduse populariseerimisega seotud projektide 

ettevalmistamist ja täitmist; 

3.8. [kehtetu 22.07.2020] 

3.9. osaleb oma tegevusega seotud rahvusvahelistes võrgustikes ja programmides ning 

arendab rahvusvahelist koostööd; 
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3.10. pakub oma tegevusega seotud tasulisi teenuseid; 

3.11. täidab muid oma põhiülesande täitmiseks vajalikke ülesandeid. 

4. Teaduskooli nimi inglise keeles on University of Tartu Youth Academy.   

II. Juhtimine 

5. Teaduskooli juhib direktor, kelle valib senat avalikul konkursil rektori määratud korras 

viieks aastaks.  

6. Teaduskooli direktori (edaspidi: direktor) ametikohale võib kandideerida isik, kellel on 

teadustöö ning juhtimis- ja pedagoogilise töö kogemus. 

7. Direktor 

7.1. juhib teaduskooli tegevust kooskõlas põhikirjaga ning vastutab teaduskoolile pandud 

ülesannete täitmise eest; 

7.2. vastutab teaduskooli toimimise ja arengu eest, tagades rahaliste vahendite ja muu 

vara õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise; 

7.3. moodustab teaduskooli töökorralduslikud üksused ning määrab nende ülesanded ja 

juhid; 

7.4. koostab teaduskooli eelarve kavandi; [jõustunud 22.07.2020] 

7.5. kehtestab teaduskooli tasuliste teenuste hinnad; 

7.6. kinnitab teaduskooli täiendusõppeprogrammid; 

7.7. kinnitab rahvusvahelistel võistlustel osalevate võistkonnaliikmete ja nende saatjate-

mentorite nimekirjad; [jõustunud 22.07.2020] 

7.71. esitab õppeaasta alguses nõukogule kinnitamiseks üle-eestiliste olümpiaadide 

juhendid ja žüriiliikmete nimekirjad ning teeb kogu õppeaasta vältel nõukogule 

ettepanekuid olümpiaadide žüriiliikmete nimekirjade muutmise kohta; [jõustunud 

22.07.2020] 

7.8. on aruandekohustuslik senati, rektori ja õppeprorektori ees; 

7.9. tagab teaduskooli tegevuste kooskõlastatuse ja koostöö ülikooli teiste 

struktuuriüksustega; 

7.10. täidab muid ülesandeid, mis on vajalikud teaduskooli põhikirjaliste ülesannete 

täitmiseks ja eduka tegevuse tagamiseks. 

8. Direktoril on õigus sõlmida ülikooli nimel teaduskooli eelarve piires ja teaduskooli 

põhiülesande täitmiseks ning arvestades ülikoolis kehtivaid tingimusi ja korda: 

8.1. teenuste osutamise lepinguid teenuste osutamiseks; [jõustunud 15.06.2018] 

8.2. [kehtetu 15.06.2018] 

8.3. kasutuslepinguid vallasasjade kasutusse võtmiseks; 

8.4. litsentsilepinguid autoriõigustega kaitstava intellektuaalse omandi kasutusse 

võtmiseks; 

[jõustunud 15.06.2018] 

8.5. toetuslepinguid kohalike omavalitsuste ja nende liitudega ning sellega seoses 

allkirjastada esitatavaid taotlusi ja muid dokumente, sealhulgas aruandeid ja 

maksetaotlusi. [jõustunud 22.07.2020] 

81. Direktori õigus sõlmida ülikooli nimel lepinguid teaduskoolile vajalike vallasasjade 

ostmiseks ja teenuste tellimiseks sätestatakse hankekorras. [jõustunud 15.06.2018] 

9. Direktori äraolekul asendab teda direktori ettepanekul rektori korralduse alusel 

teaduskooli töötaja. 
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10. Teaduskoolil on 7-liikmeline nõukogu. Teaduskooli nõukogu (edaspidi: nõukogu) 

koosseisu ja esimehe kinnitab rektor õppeprorektori ettepanekul kolmeks aastaks.  

[jõustunud 07.12.2017] 

11. Nõukogu koosseisu kuuluvad: 

11.1. ametikoha järgi õppeprorektor; 

11.2. kaks ülikooli akadeemilist töötajat dekaanide ühisel ettepanekul; 

11.3. haridus- ja teadusministeeriumi esindaja; 

11.4. kolm liiget õppeprorektori ettepanekul.  

12. Nõukogu 

12.1. võtab vastu ülikooli arengukavaga kooskõlas oleva teaduskooli arengukava; 

12.2. kinnitab teaduskooli tegevuskava; [jõustunud 22.07.2020] 

12.3. kinnitab teaduskooli aastaaruande; 

12.31. kooskõlastab teaduskooli eelarve kavandi; [jõustunud 22.07.2020] 

12.32. kinnitab teaduskooli direktori ettepanekul õppeaasta alguses üle-eestiliste 

olümpiaadide žüriiliikmete nimekirjad ning kogu õppeaasta vältel olümpiaadide 

žüriiliikmete nimekirjade muudatused; [jõustunud 22.07.2020] 

12.4. teeb rektorile teaduskooli põhikirja muutmise ettepanekuid; 

12.5. esitab senatile oma seisukoha teaduskooli direktori kandidaatide kohta; 

12.6. otsustab muid käesoleva põhikirja või teiste õigusaktidega tema pädevusse antud 

küsimusi. 

13. Nõukogu esimehel on kohustus nõukogu kokku kutsuda vähemalt kaks korda aastas. 

Nõukogu esimehel on kohustus nõukogu kokku kutsuda ka juhul, kui seda nõuab vähemalt 

kolm nõukogu liiget. 

14. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole nõukogu liikmetest. 

Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud nõukogu 

liikmetest. Elektroonilise koosoleku puhul on nõukogu otsus vastu võetud, kui selle poolt on 

hääletanud üle poole nõukogu liikmetest. Arengukava on vastu võetud, kui selle poolt on 

hääletanud üle poole nõukogu liikmetest. [jõustunud 22.07.2020] 

III. Teaduskooli tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine  

15. Teaduskooli tegevuse lõpetamise või ümberkorraldamise otsustab senat. 

V. Rakendussätted  

16. Tunnistan kehtetuks Tartu Ülikooli nõukogu 20. juuni 2003. a määrusega nr 12 vastu 

võetud ja 22. juuni 2006. a määrusega nr 10, 25. jaanuari 2008. a määrusega nr 1, 30. 

oktoobri 2009. a määrusega nr 13, 27. augusti 2010. a määrusega nr 10, 22. veebruari 2011. 

a määrusega nr 4 ja rektori 14. juuni 2012. a käskkirjaga nr 18 muudetud Tartu Ülikooli 

teaduskooli põhikirja ning rektori 19. aprilli 2007. a käskkirjaga nr 9 kinnitatud volituste 

andmise Tartu Ülikooli teaduskooli direktorile. 

17. Põhikiri jõustub 1. jaanuaril 2016. 


